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 Ärende Åtgärd 

1. Utseende av föreståndare och 

ställföreträdande föreståndare vid Tolk- 

och översättarinstitutet (TÖI) för 

perioden t.o.m. 2016-12-31 (dnr SU FV-

1.2.2–3714-12). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, efter förslag från 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området och 

hörande av dekanus vid Humanistiska 

fakulteten och prefekten vid Institutionen 

för svenska och flerspråkighet, att utse fil 

dr Ingrid Almqvist till föreståndare och 

docent Yvonne Lindqvist till 

ställföreträdande föreståndare. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-03-04. 

2. Utseende av ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Centrum för 

tvåspråkighetsforskning för perioden 

t.o.m. 2016-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-

3714-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området och 

hörande av dekanus vid Humanistiska 

fakulteten och prefekten vid Institutionen 

för svenska och flerspråkighet, att till 

ledamöter utse professor Lena Ekberg, 

Centrum för tvåspråkighetsforskning, 

tillika ordförande, professor Monica 

Axelsson, Institutionen för språkdidaktik, 

professor Niclas Abrahamsson, Centrum 

för tvåspråkighet, professor Erik Olsson, 

Socialantropologiska institutionen, samt 

professor Karin Helander, Institutionen för 

musik- och teatervetenskap 

Det antecknas att därutöver ingår en 

representant för de forskarstuderande vid 

centrumet.  
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3. Utseende av föreståndare och 

ställföreträdande föreståndare vid 

Centrum för tvåspråkighetsforskning för 

perioden t.o.m. 2016-07-31 (dnr SU FV-

1.2.2–3714-13). Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, efter förslag från 

vicerektor för det humanistisk-

samhällsvetenskapliga området, efter 

hörande av dekanus vid Humanistiska 

fakulteten och prefekten vid Institutionen 

för svenska och flerspråkighet, att utse 

professor Lena Ekberg till föreståndare och 

professor Niclas Abrahamsson till 

ställföreträdande föreståndare. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-03-04. 

4. Ansökan om delpensionsledighet från 

professor vid Kriminologiska 

institutionen (dnr SU 2.3.10–3981-13). 

Föredragande: Carina Nilsson, 

Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att bevilja professor Eva 

Tiby delpensionsledighet med 50 procent 

av heltid fr.o.m. 2014-07-01. 

5. Ansökan om delpensionsledighet från 

professor vid institutionen för svenska 

och flerspråkighet (dnr SU 2.3.10–3550-

13). Föredragande: Carina Nilsson, 

Personalavdelningen. 

Rektor beslutar att bevilja professor Kari 

Fraurud delpensionsledighet med 50 

procent av heltid fr.o.m. 2014-07-01. 

6. Förslag från Naturvetenskapliga 

fakultetsnämnden om förlängning av 

anställning som gästprofessor (dnr SU 

FV 2.3.1.1-0497-14). Föredragande: 

Katarina Gustafsson, Områdeskansliet 

för naturvetenskap. 

Rektor beslutar att förlänga Mary Anne 

O’Connells anställning som gästprofessor i 

RNA-biologi med 100 procent för 

perioden 2014-02-25 – 2014-05-24, med 

villkor enligt särskilt anställningsbeslut.  

7. Överenskommelse mellan Stockholms 

universitet, Institutionerna för 

språkdidaktik och svenska och 

flerspråkighet och Skolverket avseende 

uppdraget att ta fram en modell för 

bedömning (SU FV-6.1.2-0368-14).  

Föredragande: Agneta Sundman 

Claesson, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att teckna 

överenskommelsen. 

8. Anmälan av Konsortieavtal mellan 

Göteborgs universitet, Karolinska 

institutet, Lunds universitet, Sveriges 

lantbruksuniversitet, Umeå universitet, 

Uppsala universitet och Stockholms 

universitet (dnr SU FV-6.1.2-0648-14). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Läggs till handlingarna 
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9. Utseende av ställföreträdande 

föreståndare vid Institutet för social 

forskning (SOFI) (dnr SU FV-2.3.1.7-

0519-14). Föredragande: Agneta Wong, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar utse docent Olof Bäckman 

som ställföreträdande föreståndare under 

perioden 2014-03-01 – 2014-12-31.  

Det antecknas att MBL-information har 

förevarit 2014-02-18. 

10. Utseende av föreståndare och 

projektledare för Stockholm Stress 

Center för perioden t.o.m. 2016-12-31 

(dnr SU FV-1.2.2-0685-14). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Stressforskningsinstitutets styrelse, att till 

föreståndare och projektledare utse 

professor Torbjörn Åkerstedt, 

Stressforskningsinstitutet. 

Det antecknas att MBL-information har 

förevarit 2014-03-04. 

11. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-02-25 (dnr SU FV-2.5.1-3596-13). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

12. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-02-25 (dnr SU FV-2.5.1-3820-13). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

13. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-02-25 (dnr SU FV-2.5.1-0028-14). 

Föredragande: Josefin Fernstad, 

Ledningskansliet. 

Läggs till handlingarna. 

 

14. Utseende av ledamot och suppleant till 

styrelsen för Swetox för perioden t.o.m. 

2016-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-0689-14). 

Föredragande: Åsa Borin, 

Områdeskansliet för naturvetenskap. 

Rektor beslutar utse professor Elena 

Gorokhova, Institutionen för tillämpad 

miljövetenskap till ledamot och professor 

Margareta Törnqvist, Institutionen för 

material- och miljökemi till suppleant. 

15. Anmälan från Institutionen för 

pedagogik och didaktik om misstänkt 

fusk i form av plagiat vid examination i 

kursen Lärandeteorier och 

ungdomskulturer (7,5 hp) (dnr SU FV-

2.5.1-0459-14). Föredragande: Olof 

Larsson, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

16. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-02-25 (dnr SU FV-2.5.1-0067-14). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

17. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-02-25 (dnr SU FV-2.5.1-3968-13). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

 



  4 (6) 

18. Anmälan av disciplinnämndens beslut  

2014-02-25 (dnr SU FV-2.5.1-3785-13). 

Föredragande: Olof Larsson, 

Ledningskansliet. 

 

Läggs till handlingarna. 

19. Anmälan från Institutionen för 

språkdidaktik om misstänkt fusk i form 

av plagiering i kursen Att vara lärare i 

Sverige – kurs inom ULV-projektet, 22,5 

hp, delkursen Att vara lärare i Sverige, 

7,5 hp (dnr SU FV-2.5.1-0460-14). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att hänskjuta ärendet till 

Disciplinnämnden. 

20. Utseende av referensgrupp för arbetet 

med lärplattformar vid Stockholms 

universitet. Föredragande: Anna 

Riddarström, Ledningskansliet. 

 

Rektor beslutar, efter förslag från 

vicerektorerna, att utse universitetslektor 

Mona Blåsjö, Institutionen för svenska och 

flerspråkighet, universitetsadjunkt Eva 

Edman Stålbrandt, Institutionen för 

pedagogik och didaktik, 

universitetsadjunkt Ulf Färjare, Juridiska 

institutionen, professor Clas Hättestrand 

(ordförande), Institutionen för 

naturgeografi och kvartärgeologi, fil dr 

Samuel Lundqvist, Matematiska 

institutionen, samt sektionschef Ronnie 

Kron (sammankallande), IT-avdelningen 

att ingå i referensgruppen för arbetet med 

lärplattformar vid Stockholms universitet. 

21. Riktlinjer om affiliering vid Stockholms 

universitet (dnr SU FV-1.1.2-0707-14). 

Föredragande: Agneta Stenborg, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa nya riktlinjer om 

affiliering vid Stockholms universitet. 

Beslutet ersätter tidigare Riktlinjer om 

affiliering vid Stockholms universitet (dnr 

SU FV-1.1.2-0771-13). 

22. Yttrande över remissen Rapport från 

myndigheten för radio och tv om 

evenemangslista (dnr SU FV-1.1.3-3763-

13). Föredragande: Ann Catrin 

Lagerkvist, Områdeskansliet för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 

23. Yttrande över remissen Svenska för 

invandrare - valfrihet, flexibilitet och 

individanpassning (SOU 2013:76) (dnr 

SU FV-1.1.3-3872-13). Föredragande: 

Ann Catrin Lagerkvist, Områdeskansliet 

för humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att avge yttrandet till 

Regeringskansliet 

(Utbildningsdepartementet). 
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24. Utseende av ny ställföreträdande prefekt 

vid Institutionen för baltiska språk, finska 

och tyska (dnr SU FV-1.2.2-0748-14). 

Föredragande: Kenneth Hjalmarsson, 

Områdeskansliet för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap. 

Rektor beslutar att utse professor Elisabeth 

Wåghäll Nivre som ställföreträdande 

prefekt för perioden 2014-03-01 – 2015-

07-31.  

Det antecknas att MBL-information har 

förevarit 2014-02-25. 

25. Utseende av ledamot i Stads- och 

kommunhistoriska institutets nämnd 

t.o.m. 2016-12-31. Föredragande: Ulrika 

Bjare, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar utse dekanus, professor 

Bengt Novén att ersätta professor Lena 

Gerholm som ledamot. 

26. Utseende av föreståndare för Centrum för 

maritima studier (CEMAS) för tiden 

t.o.m. 2014-12-31. Föredragande: Ulrika 

Bjare, Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Humanistiska fakultetsnämnden, att utse 

professor Leos Müller till föreståndare. 

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-03-04. 

27. Utseende av ordförande och ledamöter i 

ledningsgruppen för 

Strindbergsutgivningen för tiden t.o.m. 

2016-12-31 (SU FV-1.2.2-0669-14). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att till ordförande utse 

professor emeritus Gunnel Engwall, 

Romanska och klassiska institutionen och 

till övriga ledamöter utse professor 

Magnus Röhl, Institutionen för 

litteraturvetenskap och idéhistoria samt 

professor Anders Cullhed, Institutionen för 

litteraturvetenskap och idéhistoria.  

Det antecknas att Vetenskapsrådet och 

Norstedts förlag har avsagt sig sina platser 

i ledningsgruppen. 

28. Förslag från Områdesnämnden för 

humaniora, juridik och 

samhällsvetenskap om fastställande av 

stadgar för eFörvaltningslabbet 

(eGovlab) (dnr SU FV-1.2.1-2920-13). 

Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar fastställa stadgarna enligt 

förslag.  

 

Det antecknas att MBL-förhandling 

förevarit 2014-03-04. 

29. Utseende av ledamöter i styrelsen för 

eFörvaltningslabbet (eGovlab) för tiden 

t.o.m. 2016-12-31 (dnr SU FV-1.2.1-

2920-13). Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar att till ordförande utse 

professor Love Ekenberg, Institutionen för 

data- och systemvetenskap (DSV) och till 

övriga ledamöter utse seniorrådgivare 

Magnus Enzell, Näringsdepartementet, IT-

direktör Anette Holm, Stockholms stad, 

VD Christer Norström, Swedish Institute 

of Computer Science (SICS), 

länsöverdirektör Annette Scheibe Lorentzi, 

Länsstyrelsen Stockholm.  
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30. Utseende av föreståndare för Centrum för 

akademisk engelska (CAE) för perioden 

t.o.m. 2016-12-31 (dnr SU FV-1.2.2-

0335-14). Föredragande: Ulrika Bjare, 

Ledningskansliet. 

Rektor beslutar, efter förslag från 

Humanistiska fakultetsnämnden att utse 

docent Maria Kuteeva till föreståndare.  

Det antecknas att MBL-information 

förevarit 2014-03-04. 

   

Dessa beslut är fattade av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 

prorektor, professor Hans Adolfsson och förvaltningschefen, universitetsdirektör Joakim 

Malmström. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig 

närvarande har varit Anna Riddarström, Ledningskansliet (protokollförare).  

 

Vid protokollet 

 

 

Anna Riddarström 

 

Justeras     

 

 

Astrid Söderbergh Widding 


